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وخـــرب املبتـــدأ الـــذي هـــو شـــهادة حمـــذوف قـــدره املؤلـــف بقولـــه يـــدرأ عنـــه حـــد القـــذف يـــدرأ عنـــه أي يـــدفع عنـــه حـــد  

نائــب منــاب املصــدر ؟ أيــن عاملــه ؟ شــهادة ايــش نقــول يف اعرابــه ؟ القــذف أظــن ننتبــه اآلن شــهادة املبتــدأ وأربــع 

ف فمعنــاه أن يشـهد أحـد أربـع شــهادات طيـب املبتـدأ ويـن اخلـرب ؟ خــربه نقـول حمـذوف تقـديره يــدفع عنـه حـد القـذ

باهللا إىل آخره يدفع عنه حد القذف واملؤلف رمحه اهللا ما ذكر القراءة الثانيـة وهـي قـراءة الرفـع فشـهادة أحـدهم أربـع 

شهادات باهللا على قراءة الرفع نقول شهادة املبتدأ وخربه أربع شـهادات نعـم طيـب أربـع شـهادات بـاهللا ، بـاهللا يعـين 

قـــول أشـــهد بــاهللا متعلقـــة بشـــهادات مــا يكفـــي أن يقـــول أشــهد أن امرأتـــه كـــذا وكــذا بـــل ال بـــد أن يقـــول ال بــد أن ي

أشهد باهللا لتتضمن الشهادة شهادة وقسما أشـهد بـاهللا وهلـذا أجيبـت جبـواب القسـم ايـش هـو جـواب القسـم ؟ إنـه 

مقرونـة بالقسـم والـدليل علـى  ملن الصادقني نعم خلـيكم معـي اإلنسـان ال بـد أن يشـهد شـهادة بـاهللا ليكـون شـهادة

) هــذه اجلملــة اخلربيــة مؤكــدة بالشــهادة (( إنــه لمــن الصــادقين ) : هــذا أنــه أجيــب مبــا جيــاب بــه القســم وهــو قولــه

تأكيــد مــن وراء تأكيــد فإخبــاره عــن زوجتــه بأــا زنــت  ربــع مؤكــدات وتكــرر أربــع مــرات فيصــريوالقســم وإن والــالم أ

  وهيل ؟ عدها كذا يا امساعيمؤكد ذه األربعة  

  ...الطالب :

والشهادة أربع شهادات يعين أشـهد بـاهللا إين ملـن الصـادقني طيـب وقولـه  وايش بعد ؟  طيب والالم والنون الشيخ: 

من الصادقني الصادق هو املخـرب مبـا يطـابق الواقـع وقولـه فيمـا رمـى بـه زوجتـه مـن الزنـا يعـين ال بـد أن يقـول هـذا أو 

يتها به من الزنا أو فيما قذفتها بـه مـن الزنـا أو مـا أدى هـذا املعـىن املهـم ال يكفـي أن يقـول معناه إما أن يقول مبا رم

أشهد باهللا إين ملن الصادقني ال يكفي هذا ايش السبب ؟ ألنـه قـد ينـوي بـه الصـادقني يف غـري هـذه القضـية وظـاهر 

راد مـن الصـادقني يف أصـادقني ويكـون هـذا وإن قال كما رميتها به من الزنا ملـن الما ألن اهللا جيزي القرآن الكرمي أنه 

فأنـت وإن نويـت خـالف  ( يمينك على ما يصـدقك بـه صـاحبك )قوله آخر ما ينفعه ألنه كما جاء يف احلـديث 

ذلك فأنت إمنا استشهدت على أي شيء ؟ على ما رميتها به من الزنا فسواء ذكرته أو مل تـذكره ال خيتلـف احلكـم 

ذلك ايـــش بنـــاه عليـــه ؟ علـــى أن املقـــام يعينـــه وأن نيتـــه خـــالف ذلـــك ال تنفعـــه ملـــاذا ؟ ألن وهلـــذا القـــرآن مل يقيـــده بـــ

خيصـمك نعـم أي نعـم لكـن لـو أنـه قـال ذلـك أو هـي طلبـت ذلـك مـثال  اليمني على ما يصدقك بـه صـاحبك يعـين

ي منـه ذلـك يعـين لـو طلـب القاضـ للطمأنينـةطلـب منهـا ذلـك فإنـه أوىل ألجـل أن يطمـئن اإلنسـان أكثـر  احلاكمأو 

القاضي مثال خاف أنه يتـأول وإن كـان تأولـه ال ينفعـه فإنـه إذا أمـره جييبـه علـى هـذا الشـيء إذا أمـره أن يقـول ذلـك 

    .جييبه نعم

  ...:  الطالب

ب لـو قـال أشـهد بـاهللا قام يعينه طيـامل لكنما جيب على ما رميتها به من الزنا ال جيب ألنه ليس يف اآلية  :  الشيخ

ال ال بـــد أن يقـــول إين ملـــن الصـــادقني ؟ وال هـــذه املســـألة الفقهـــاء يقولـــوا ال بـــد أن يقـــول إجيـــزئ و  لإين لصـــادق هـــ

باللفظ ويف نفسي من ذلك شيء ألن هذه ليست ألفـاظ ذكـر يتعبـد اإلنسـان ـا إمنـا هـي ألفـاظ يقصـد ـا إثبـات 

لكـن لـو قـال إين لصـادق فالظـاهر  أن يقـول ذلـك بلفـظ القـرآن ال شك أن األوىل واألحـرى واألبـرأ ما شهد به وهو
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أنه جيزئ ألن املقصود بقوله إنه ملن الصادقني املقصود إثبـات الصـفة أو الشـهادة بـاهللا علـى صـدقه قـال ويـدرأ يـدفع 

زنـت ورأوا ذكـر عنها العذاب شوف اآلن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشـهود أربعـة يشـهدون بـأن هـذه املـرأة 

يكــن لــه شـاهد إال نفســه ثانيــا إذا  هــذا فـيمن ملال ال حيتــاج ؟ ال حيتـاج ألن اهللا ذكر إإىل لعــان و  الـزاين بفرجهــا حيتـاج

شــهد علــى مــا رماهــا بــه أربــع شــهادات وأقــرت بــذلك انتهــى األمــر وأقــيم عليهــا احلــد إذا مل تقــر بــذلك فإــا حينئــذ 

(( ويـدرأ عنهـا العـذاب أن اآليـة ب إذا سكتت ال أنكرت وال أقرت ؟ فما احلكـم ؟ ينظـر ويسـتفاد مـن يتالعن ط

    ) تشهد )

واخلامســـة يعـــين وشـــهادته اخلامســـة أن لعنـــة اهللا عليهـــا هـــذه عنـــدي مشـــكولة ))  والخامســـة أن لعنـــة اهللا عليـــه(( 

  واخلامسة بالضم ال أربعة بالنصب ...بالنصب الوجه األوىل ما يكون حذفه هنا ؟ من أين أتت ؟ 

  تقديره شهادة أربع  ...:  الطالب

  تقديره شهادة أربع  :  الشيخ

  ...:  الطالب

) اخلامســة مبتــدأ وأن لعنــة اهللا خــربه والخامســة أن لعنــة اهللا عليــه إن كــان مــن الكــاذبين )((  طيــب... :  الشــيخ

) (( إن كــان مــن الكــاذبين ) : اللعنـة هــي الطــرد واإلبعــاد عـن رمحــة اهللا وقولــه)) لعنــة اهللا (( مفعولـه مصــدر وقولــه 

(( يف الدعاء على نفسه باللعنة يعـين إن كـان كاذبـا فلعنـة اهللا عليـه يعـين وإن كـان صـادقا فـال لعنـة وقولـه هذا شرط 

بلعنــة اهللا الــيت هــي الطــرد واإلبعــاد  صــفيتبــأي شــيء ؟ مبــا رمــى بــه زوجتــه مــن الزنــا فإنــه ) إن كــان مــن الكــاذبين )

مبـا هــي بريئـة منــه ولــذلك  واامهــاكالمـه إبعــاد زوجتـه ومناسـبة ذكــر اللعنـة أن ملقابــل كذبـه ألنــه يف احلقيقـة يتضــمن  

    جاء بذكر اللعنة خبالف املرأة فإا تأيت بأمر آخر كما سنذكر إن شاء اهللا 

أي يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الـذي ثبـت بشـهادته حنـن قلنـا إذا رمـى الرجـل )) يدرأ عنها العذاب(( و وقوله 

  :التحازوجته بالزنا فال خيلو من ثالث 

إن العـــن مث بـــني فهنـــا يكـــون عليـــه حـــد بالبينـــة وإمـــا أن تقـــر فيقـــام عليهـــا احلـــد بـــاإلقرار وإمـــا أن تنكـــر ويف حـــال  

إنكارهــا إمــا أن يطلــب اللعــان فــإذا شــهد الرجــل أربــع شــهادات بــاهللا أقــيم عليهــا احلــد لكــن هلــا أن تــدفع هــذا احلــد 

املـــراد بـــه حــد الزنـــا وأمــا قـــول فقهائنـــا )) عنهـــا العــذاب (( بشــهادات تـــنقض شــهادة الرجـــل إذن العــذاب يف قولـــه 

رمحهم اهللا أن املراد بالعذاب احلبس فهـذا قـول ضـعيف جـدا ألنـه ال ذكـر للحـبس يف اآليـة بـل إن اآليـة صـرحية بـأن 

وليشـهد عـذابهما طائفـة مـن (( اآليـة فيمـا سـبق قوله يف الذي يندفع هو العذاب والعذاب هو حد القذف بدليل 

هـو حـد الزنـا أمـا قـول الفقهـاء رمحهـم اهللا أن العـذاب احلـبس حـىت تقـر أن تالعـن اذن فاملراد بالعذاب ))  ينالمؤمن

فهــذا قــول ال دليــل عليــه وهــو ضــعيف جــدا والصــواب أن املــراد بالعــذاب حــد القــذف إذن إذا أنكــرت املــرأة نقــول 

مســـة أن لعنـــة اهللا عليـــك إن كنـــت مـــن للرجـــل اشـــهد علـــى مـــا قلـــت أربـــع شـــهادات بـــاهللا إنـــك ملـــن الصـــادقني واخلا

  أقيم عليها حد الزنا الرجم إذا كانت حمصنة واجللد مع التغريب إن كانت غري حمصنة ...الكاذبني فإذا شهد 
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  ؟...:  الطالب

طيـــب ميكـــن يعقـــد عليهـــا وال جيامعهـــا نعـــم فتكـــون غـــري حمصـــنة طيـــب مهمـــا بعـــد أن ثبـــت احلـــد عليهـــا  :  الشـــيخ

(( ويـدرأ عنهـا  : تسقط احلد هذا بشهادات تقابـل شـهادات الـزوج وهلـذا يقـول اهللا عـز وجـل بشهادة الزوج هلا أن

  ) فما رماها به من الزنا العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه لمن الكاذبين )

  ؟...:  الطالب

بالزنــا أو  تقــرحــىت  ا.فــإن العــن قبــل منــه وإن عــدل ال نقــيم عليهــا حــد الزنــا حنبســه.....لكــن ال نقــول :  الشــيخ

(( أن تشـهد أربـع شـهادات بـاهللا إنـه  : ادة إذا مل تالعن نقيم عليها احلـد بـال شـك طيـب يقـولبه أما الع تالعن 

  فيما رماها به من الزنا  )) إنه لمن الصادقين(( ) فما رماها به من الزنا لقوله لمن الكاذبين )

((  فيمـا رماهـا بـه" في ذلـك))  إن كان من الصادقين أن غضب اهللا عليها(( واخلامسة يعين أن تشهد اخلامسة 

يف مقابـل أن لعنـة اهللا عليـه إن كـان مـن الكـاذبني لكـن ))  أن غضب اهللا عليهـا إن كـان مـن الصـادقينالخامسة 

اللعنــة والعيــاذ بــاهللا يلــزم منــه اللعنــة الغضــب أشــد مــن ألن الغضــب : ملــاذا ذكــر هلــا الغضــب دون اللعــن ؟ لســببني 

الغضــب مــع اللعنــة الف اللعنــة اإلبعــاد لكــن هــذا طــرد وإبعــاد مــع غضــب فهــو أشــد وإمنــا حكــم هلــا ذلــك وزيــادة خبــ

  :لسببني

السبب األول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إىل الصـدق مـن إنكارهـا ألنـه ال يوجـد زوج يرمـي زوجتـه بالزنـا بعيـد  

عــن نفســها الفاحشــة وكــذلك عــن أهلهــا مثــل مــا  ألــا تــدرأ متوقــعجــدا إال إذا تــيقن ذلــك لكــن إنكارهــا هــي أمــر 

إياهـا بالزنـا أقـرب  حال الغضب أشد من اللعنة ألن رمي الزوجعلى كل " ال أفضح أهلي سائر اليوم" قالت املرأة 

هللا عليهــا الوجــه امــن إنكارهــا فكــان إنكارهــا أعظــم لــذلك رتــب عليــه إن كــان صــادقا أن يغضــب  ...و إىل الصــدق

ن غضـب اهللا عليهـا إن كـان مـن الصـادقني وإذا كـان مـن الصـادقني فقـد أنكـرت فحشـها وحـادت ل أو الثاين أا تقـ

عن الشرع مع علمها ا فقال غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني وصار صـادقا صـار معنـاه أـا خالفـت احلـق 

ق وأنكرتـه ومـن علـم وهو صادق يف هذا صارت عاملة باحل...واذا صار صادق وهي تنكر ..........مع علمها به 

مــن هــم املغضــوب علــيهم ؟ الــذين ))  غيــر المغضــوب علــيهم((  ه فهــو أشــد يف اجلــزاء بالغضــب وهلــذااحلــق ورد

والضـالني الـذي مل يقولـوا بـاحلق جلهلهـم بـه فاحلاصـل يـا مجاعـة اآلن أنـه اختـري هلـا  اليهـودعلموا باحلق فأنكروه مثـل 

يـش ؟ السـتبعاد ن شـهادة الـزوج عليهـا بالزنـا أقـرب مـن إنكارهـا إيـاه الالغضب وهو أشد مـن اللعنـة ألمـرين األول أ

أن يرمــي الــزوج زوجتــه بالزنــا وأن املــرأة تنكــر دفعــا للعــار عنهــا وعــن أهلهــا والوجــه الثــاين أنــه إذا كــان صــادقا واملــرأة 

وا احلـــق مـــع غضـــب كـــاليهود الـــذين رداله ؤ تنكـــر صـــارت تـــرد احلـــق مـــع علمهـــا بـــه ومـــن رد احلـــق مـــع علمـــه بـــه فجـــزا

      .طيب أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقنيفجوزوا بالغضب  علمهم به 

  ؟...:  الطالب
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كـــان طلقهـــا أي نعـــم لكـــن مـــن بـــاب البحـــث وال يطلقهـــا لـــو كـــان يريـــد طـــالق مـــا احتـــاج إىل أن يرميهـــا   :  الشـــيخ

أبـدا إال لشـيء شـافه بعـني نفسـه ألن شـيء ال ـرد وال ميكـن يقـدم إنسـان علـى رمـي زوجتـه بالزنـا وانتهى املوضـوع 

الخبيثـــات (( ال ميكـــن اإلنســـان العفيـــف الطـــاهر أن اهللا يبتليـــه بـــامرأة تـــزين  ...هـــذا عـــار عليـــه وهلـــذا كمـــا ســـنقول 

وهلذا هو نفسه جيـد مـن العـار أن يشـهد عنـد النـاس علـى زوجتـه لكنهـا جتـد ...)) للخبيثين والخبيثون للخبيثات 

  ن تقر على نفسها بالزنا وحتاول أن ترده طيب أن غضب اهللا عليها يف نفسها أن من العار أ

    ؟...:  الطالب

صــلى اهللا عليــه وإن قــدم لــه ولــد محلــت فالولــد لــه ألن النــيب  و هــذه الزيــادات جيــب عليــه أن يســتمر ...:  الشــيخ 

الولــد للفـــراش  حـــىت لــو قـــدر أنــه حــدث اللعـــن فيثبــت لـــه ألن ( الولـــد للفــراش وللعـــاهر الحجــر ) : يقــول وســلم

.فاللعــان لنفــي الولــد كالزنــا ال ميكــن أن يالعــن بنفــي الولــد ال بــد أن يقــذف األول بالزنــا مث يالعــن بنفــي الولــد ...

يقول صـحيح أن هـذه زوجـيت ولكـن هـذا الولـد لـيس مـين وأالعـن علـى  فقط صحيح أنه جيوز أن يالعن بنفي الولد

   .أن الولد ليس له وأن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبنييف ادقني ذلك ويقول أشهد باهللا أربع مرات أنه ملن الص

  ؟...: الطالب

  ال جيب عليه احلد هقد تكون ما زنت أو يشتبه فيها مثال وهذا األخري لو نفى ولد :  الشيخ

  ؟...: الطالب

إال هلـا زوج فإـا حتـد محلـت ولـيس  إذاال هو ال هي لوجود الولد بفراشـه وال هـو صـحيح لـو فرضـنا أـا  :  الشيخ 

مــدة العــدة وهــذه كافيــة ...كــذلك ابعادهــا عــن العفــة إبعــاده عــن نفســه و  لعانــه هــذا  يتضــمنملــا كــان إذا كــان شــبهة 

  ...ونكمل إن شاء اهللا ال يدخل اللعن فيها 

  ... قال رمحه اهللا :  الطالب


